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Gündem Konusu 

Tanışma, komisyon yönetiminin seçimi, hedefler ve amaçların belirlenmesi, üyeler tarafından ortaya 

konulan fikirlerin tartışılması. 

Komisyonun Hedefleri ve Amaçları 

• Her geçen gün hızla değişen/gelişen teknoloji ve bilişim sistemleri karşısında savunma süjesi 

konumunda bulunan avukatların, bu sisteme vakit kaybetmeden entegre olabilmesi, 

• Dinamik bir akışa sahip olan bu sistem ile eş zamanlı olarak hareket edebilmesi ve çağın gereklerine 

ayak uyduran bir avukatlık mesleğine hazır olunabilmesi, 

• Bu bağlamda baromuz bünyesinde bu tarz bir komisyonun varlığının gerekli olduğu ve diğer 

barolarla eş zamanlı hareket etmenin önemine binaen, kuruluş çerçevesinin geniş tutulması, 

komisyona katılımın yoğun olacağı düşüncesi ile alt çalışma gruplarının oluşturulmasının faydalı 

olacağı, yönergemizin de bu düşünce içerisinde şekillenmesi gerektiği hedef ve amaçlarımız olarak 

belirtilmiştir. 

Toplantıda Alınan Kararlar ve Ortaya Konulan Fikirler 

• Aksaray Barosu web sayfasına yeni bir komisyon sekmesi eklenmesi ve içeriklerinin 

etkinleştirilmesi,    



Sayfa 2 

• CGNAT, IP ve İmaj kayıtlarının alınması gibi teknik konularda İl Emniyet Müdürlüğünden eğitim 

talep edilmesi,   

• Bakanlık Bilgi İşlem Müdürlüğü’ne Hakim-Savcıların kullandığı karar arama sisteminin Avukat 

Portal’a eklenmesi yönünde talepte bulunulması,       

• Komisyon toplantılarının gerektiğinde zoom üzerinden gerçekleştirilmesi talebi,  

• Üniversite Rektörlüğüne basit Word, Excel ce Doküman Editör kullanımı konusunda eğitim 

verilmesi talebinin iletilmesi,   

• E-duruşma, Mobil İmza, Celse kullanımı ve Sigorta tahkim komisyonuna başvuru hakkında eğitim 

planlanması,       

• Adliye mübaşirlerine “Duruşma Takip Sisteminde” yaşanan sıkıntılar ve bu sistemin etkin 

kullanımına yönelik baro tarafından ilgili makamdan yazılı talepte bulunulması talebi,   

• Sosyal Medya ve Yotube kanalı açılması, özel mail alınması,      

• Mobil İmza başvurusu için hat temsilcileri ile görüşme planlanması talebi,    

• Toplantının şimdilik 2 haftada bir yapılması,  

• İzlenecek yol haritasının belirlenmesi için çalışmalar yapılması.   

Sonraki Toplantı 
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